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  دهيچک
 انخودروساز آن، از حاصل يجان و يمال تلفات و يرانندگ تصادفات وقوع به وجهت با امروزه

 يکارها راه از يکي. دهند کاهش را ها خسارت نيا زانيگوناگون م يها روش به تا دارند يسع
 در وارده يانرژ جذب جهت خودرو مختلف نقاط در يفلز يها فوم از استفاده ،يشنهاديپ

 ياديز يانرژ و ضربه جذب تيقابل و باال وزن به استحکام نسبت ها فوماين  رايز ؛است تصادفات
 ي توليد داخلومينيآلوم فوم از يا هيال به يفوالد يا قطعه برخورد ،حاضر ةمطالع در. دارند

 يبررس مورد برخورد از حاصل يانرژ جذب در ها فوماين  از يا نمونه ييتوانا تا شده يمدلساز
 شده يمدلساز آباکوس يتجار افزار نرم در شونده له ريپذ ضربه فوم تصور به فوم اين .رديگ قرار

در پايان  .کند مي برخورد فوم به ساعت بر لومتريک ٦٤ معادل يسرعت با يفوالد ةقطع است.
 از شيب ه استتوانست لوگرميک ١ حدود يجرم با فوم آلومينيومي يةال شود که يمشاهده م

 استفاده رود يم انتظار نيبنابرا. دينما جذب را) وژوليلک ٨٦/٣( برخورد يانرژ از درصد ٩٩/٩٩
  .شود تصادفات در يمال و يجان يها خسارت کاهش سبب خودرو مختلف نقاط در ها فوم نيا از

 محدود المان شونده، له ريپذ ضربه فوم خودرو، ،يانرژ جذب ،يومينيآلوم يفلز فوم واژگان کليدي:

  مقدمه. ۱
 قابل و توجه قابل آمار که سالهاست ينندگرا حوادث ،رانيا در

 تعداد به مربوط آمارهاي. است داده اختصاص خود به را يتأمل
 حدود در ساالنه دهد يم نشان يرانندگ تصادفات شدگان کشته

 آمار. دهد يم رخ رانيا هاي ه  جاد سراسر در تصادف ۸۰۰۰۰۰
 سانان کي جان قه،يدق ۲۰ هر متوسط طور هب که است آن انگريب

 مجروح شدت به نفر ۳۴ و شود يم گرفته اي جاده حوادث در
 و مجروحان تعداد از نظر صرف ،يعبارت به اي شوند يم

 هاي ه جاد در نفر ۷۲ روزانه ،يرانندگ تصادفات دگانيد بيآس
 جديد سياستگذاري به توجه با. ]۱[ شوند يم کشته کشور

 در تحقيق خودرو، وزن كاهش منظور به يافته توسعه كشورهاي

قرار گرفته  انخودروساز توجه مورد بسيار سبك هاي سازه ةزمين
 جهت آنها كليدي و اصلي هاي برنامه از يكي كه اي گونه به است؛

 در ليتر ۳( شده گذاري هدف سوخت مصرف ميزان به دسترسي
 در سبك مواد كاربرد ةتوسع و استفاده ،)كيلومتر ۱۰۰ هر

 که شود ساخته و يطراح اي گونه به ديبا خودرو. ]۲[ خودروهاست
 مختلف هاي قسمت به وارده ةضرب ،آن در رفته کار هب مواد جنس

 يطراح يصورت به ديبا زين خودرو جلو قسمت. دهد کاهش را بدن
 صدمه نيکمتر جلو، قطعات شدن جمع با تصادف هنگام که شود

 ممکن مقدار حداقل به ضربه شدت تا کند وارد خودرو اتاق به را
 نام به سلولي، فلزات از يا دسته اخير، يها دهه در ].۱[ سدبر
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 بسياري جذابيت و اند شده مطرح جديد خواص با فلزي يها فوم
 عين در کم چگالي ،يفلز يها فوم مهم خواص جمله از. اند يافته

 و انرژي جذب سبك، ساختارهاي براي مواد نيا. ستباال سفتي
 ،يفلز متخلخل مواد نيا. شوند مي شنهاديپ حرارتي مديريت

ة عمد کاربردهاي جمله از. باشند يم زين افتيباز قابل و يرسميغ
 در آنها از استفاده. است يخودروساز صنايع در فلزي هاي فوم
 در باال انرژي جذب خاصيت ليدل به ،خودرو ريپذ بيآس ينواح

 و يجان يها خسارت کاهش سبب تواند يم فشاري هاي تنش
 دار حفره فلزي ساختارهاي و فلزي هاي ومف خواص. گردد يمال
 به يفلز فوم يچگال نسبت( ١ينسب يچگال ه،يپا فلز خواص به

 اندازه ها، حفره بودن بسته يا باز( ها حفره يشناس ختير و) هيپا فلز
 از يا نمونه ۱ شکل در ].۳[ دارد بستگي زين) ها نيجز ا و ها حفره

 يها فوم يريکارگ هب با ارتباط در استفاده قابل يشنهادهايپ
  ].۴[ است شده داده شينما خودرو اتاقک در يومينيآلوم

 ي در اتاقک خودروومينيفوم آلوم يها هي. استفاده از ال١ شکل
  ]٤[ در تصادفات يجهت جذب بهتر انرژ

 دربارة يا گسترده آزمايشات و مطالعات اخير، هاي سال در
همکاران  و گاما نمونه عنوان به است، شده انجام مواد اين

 کردند بررسي را محافظتي ساختار چندين يپژوهش در )۲۰۰۱(
 جذب بررسي براي آلومينيومي فلزي فوم از آنها از برخي در که

 حاصل نتايج آنها. ]۵است [ شده استفاده ساختارها در آن انرژي
 به و کرده مقايسه هم با را تجربي نتايج و ساختارها مدلسازي از

 هاي فوم متخلخل و سلولي ساختار که دندرسي نتيجه اين
 انرژي جذب و فوم درون تنش امواج پراکندگي سبب آلومينيومي

 فوم يک خود پژوهش در )۲۰۰۵ز (يهمکاران ن و موريو. شود مي
 فوم صورت به را باز سلول منيزيمي - آلومينيومي آلياژي
 رفتار تا کردند آباکوس مدلسازي افزار نرم در ٢شونده  له پذير ضربه

 نتايج آنها]. ۶[ کنند بررسي فشاري بارگذاري تحت را مذکور فوم
 مقايسه آزمايشگاهي نمونة نتايج با مدلسازي را نياز ا حاصل
 فوم حالت با همراه محدود المان تحليل که دريافتند و کردند
 رفتار بيني پيش و مدلسازي در بااليي توانايي شونده  له پذير ضربه

  .رنددا فلزي هاي فوم

 هاي فلزي . خواص فوم2
در  ،اند که از آن ساخته شده يا هيپا ةنسبت به ماد يفلز يها فوم

تر از فلز پاية خود سبک ني. همچنکنند يبهتر عمل م يجذب انرژ
 يانرژ ديبا در برخوردها و ضربات مناسب  جاذب کي. هستند

(ناحية  ٣وارد کرنش تراکم نکهيبدون ا کند،وارده را جذب  يجنش
به فوم از حد  يتنش اعمال چنانچهاست  يگفتنشود.  فروپاشي)

 نيخواهد شد و ا کيپالست يةفوم وارد ناح د،يمجاز عبور نما
در هر سلول رخ  يشکل و فروپاش رييتغ جاديپس از ا تهيسيپالست

 يدر فوم، هر سلول هم انرژ يا ساختار شبکه ليدل به لذا. دهد يم
 يها و هم آن را به سلول کند يمحد ممکن جذب سروارده را تا 

 کرنش - تنش نمودار بررسي با ].٣[ دهد يمجاور خود انتقال م
 آشنا مواد اين رفتار با تر دقيق صورت به توان مي فلزي فوم يک
 - تنش نمودار که شود مي مشاهده ٢ شکل به توجه با. شد

 محدودة اول ناحيةت: اس ناحيه سه داراي فلزي فوم يک کرنش
 نسبت کرنش و تنش تغييرات ناحيه اين در که دارد امن االستيک

 و بوده مسطح تقريباً نمودار که دوم ناحية. است خطي هم به
 که گيرد مي صورت ناحيه اين در انرژي جذب ميزان بيشترين

 ميزان که است زماني سوم ناحية و دارد نام ٤پايا تنش ناحية
 همان که رسد مي ها سلول در فروپاشي حد به فوم در کرنش
  ].٧[ است فروپاشي ناحية

  ]٣[ يفلز يها کرنش در فوم -  . نمودار تنش٢ شکل

 رييباال و رفتار تغ يمقاومت فشار با توجه به يفلز يها فوم
مناسب  اريسمت داخل بس به يها شکل ريي، در تغيرخطيشکل غ
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را کم برخورد  از يناش آثارتوانند  ميها  فوم ني. اکنند عمل مي
جذب انرژي در  سازوکار .نمايندطور کامل جذب  به ايو  کنند
 ةياز برخورد ابتدا ناح يناش يژانرگونه است که  ها بدين فوم
شدن فوم  متراکم سببو  دهد يفوم را مورد هدف قرار م ييجلو
 يها سلول يها وارهياز د يمرحله برخ نيشود. در ا مي

 يگو پار يختگيشکل و گس رييفوم دچار تغ ةدهند  ليتشک
در کنار  يا ساختار شبکه کيدر  ها وارهيد نيا چون ، اماشوند يم

مجاور  يها را به سلول ياند، انرژ هم قرار گرفته متصل به وهم 
 يرهايشود تنش در مس مي سببعامل  نيکه ا کنند يمنتقل م

 ني]. ا٧نباشد [ روياعمال ن ريمختلف پخش گردد و فقط در مس
از  يناش هاي شکل رييغباعث کاهش ت ينوع گسترش انرژ

يا ساير افراد و  دنيد جلوگيري و کاهش صدمه وبرخورد 
 که موضوع اين به توجه با .شود خودرو مي زاتيتجهها و  قسمت

 ابعاد ،دارد خود بدنه در فردي به منحصر فضاهاي خودرويي هر
 و فضا با متناسب تا دارند تغيير قابليت پژوهش اين در رفته کار هب

  .روند کار هب خودرو مختلف هاي قسمت در استفاده مورد اهداف
 فوم از اي نمونه توانايي بررسي است، مقصود اينجا در آنچه

 در انرژي جذب مقاصد براي داخل توليد آلومينيومي فلزي
 در ها فوم اين اينکه به توجه با .است خودروها مختلف فضاهاي

 از استفاده ذال ،گردند مي توليد نيز بومي صورت به اخير هاي سال
 به بخشيدن رونق بر عالوه تواند مي خودروسازي صنعت در آنها

 و شده داخل ساخت خودروهاي ايمني افزايش باعث داخل، توليد
 نيز را) خودروها بر وارده صدمات( مالي حتي و انساني تلفات

 .دهد کاهش

  . اعتبارسنجي٣
ته در کار رف هاز مشخصات فوم آلومينيومي ب ،حاضر ةدر مطالع

اين  ؛]٨[ استفاده شده است )٢٠١١( پژوهش اَبروي و همکاران
  آمده است. ١ها در جدول  ويژگي

 م آلومينيوميفو يکيخواص مکان .١جدول 

سلول بسته ساختار
٥٣/٠ (گيگاپاسکال) مدول االستيسيته
 نسبت پواسان ٣/٠

٤٣٢  چگالي (کيلوگرم بر متر مکعب)
٢/٢  )مگاپاسکالتنش تسليم (
ددرص ٨٠ کرنش تراکم

 داراي حاضر ةمطالع در مدلسازي براي استفاده مورد فوم
 فوم حالت از فوم اين مدلسازي در. است ١٦/٠ نسبي چگالي
 نوپواس نسبت آن در که است شده استفاده شونده له پذير ضربه

 در صفر معادل عموماً فلزي هاي فوم براي )p( ٥فوم پالستيک
 تسليم تنش نسبت عدد، اين به توجه با که شود مي گرفته نظر

 ].٩[ آيد مي دست هب ٧٣/١ مقدار ١ رابطه کمک به ٦فوم فشاري
)۱( )21(3 pK 

 ٤٠×٣٠×٣٠ ابعاد با شده مدلسازي فوم ،در اين مقاله
 در. است گرفته قرار محوري تک فشاري بارگذاري تحت متر ميلي
 ةنمون و واقعي  ةنمون هاي شکل تغيير ترتيب به ٤ و ٣ هاي شکل

 مختلف هاي کرنش در فشاري بارگذاري تحت شده مدلسازي
 .شوند مي مشاهده

 ]٨[هاي مختلف  واقعي فوم در کرنش  ةنمون  . تغيير شکل٣شکل 

هاي  فوم آلومينيومي در کرنشة مدلسازي شد  ةنمون  . تغيير شکل٤شکل 
  مختلف

 مدلسازي محدودي المان مدل شده، بيان واصخ به توجه با
 داس و پانيگراهي. است شده داده قرار فشاري کرنش تحت و
 تحت آلومينيومي فوم کرنش - تنش نمودار توجه با )۲۰۱۶(

 مدلسازي را خود نظر مورد فوم فشاري، محوري تک بارگذاري
 بررسي مورد باال سرعت با برخورد تحت ساختاري در و کرده
 کرنش - تنش نمودار از نيز مقاله اين در لذا ؛]۱۰[ اند دهدا قرار
 و است شده استفاده فشاري محوري تک بارگذاري تحت فوم

است  شده مقايسه] ۸[ مرجع تجربي نتايج با مدلسازي نتايج
 ).۵(شکل 

  . مدلسازي۴
منظور بررسي ميزان جذب انرژي، يک نمونه فوم فلزي  به

 ٢٠٠×٢٠٠×٥٨ و با ابعادآلومينيومي با مشخصات مذکور 
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افزار  در نرم ،شود مشاهده مي ٦گونه که در شکل  همان ،متر ميلي
با توجه به ابعاد فوم که در  تجاري آباکوس مدلسازي شده است.

آمده است،  ١و همچنين چگالي آن که در جدول  شدباال بيان 
  ].٣دست خواهد آمد [ هب ٢ ةجرم فوم با استفاده از رابط

 مدلسازي شده يومينيکرنش فوم آلوم - نمودار تنش ةسيقام .٥ شکل
  )١٦/٠ ينسب ي(چگال يشگاهيآزما جيبا نتا

)۲( 



m



 کيلوگرم بر متر ٤٣٢چگالي فوم و معادل   که در آن
د و باش  مکعب مي متر ٠٠٢٣٢/٠حجم فوم و معادل  مکعب و

دست  هکيلوگرم ب ٠٠٢/١جرم فوم است که مقدار  mدر نهايت 
فوالدي ة خواهد آمد. براي بررسي انرژي برخورد، از يک قطع

شکل مکعب مستطيل استفاده شده تا بخشي از انرژي وارده به  به
 سازي نمايد. ابعاد اين قطعه هنگام تصادف را شبيه فوم فلزي به

متر در نظر گرفته شده است که در شکل  ميلي ٢٠٠×٢٠٠×٥/٧٧
اي در نظر گرفته شده تا  گونه هشود. اين قطعه ب مشاهده مي ٧

هنگام برخورد کامالً با تمامي سطح فوم آلومينيومي  سطح آن به
 ٢فوالدي نيز در جدول  ةمشخصات مکانيکي قطع برخورد نمايد.

 ٣٩٧/٢٤الدي ، جرم قطعة فو٢با توجه به رابطة  آمده است.
 ٦٤متر برثانيه ( ٧٧/١٧کيلوگرم خواهد بود. اين قطعه با سرعت 

کند. سرعت برخورد برابر با  کيلومتر بر ساعت) به فوم برخورد مي
هنگام برخورد خودرو با  به ٧يکي از مقادير سرعت آزمون تصادف

. انرژي وارده توسط ]2١[مانع از روبرو در نظر گرفته شده است 
  ].٣محاسبه خواهد شد [ ٣فوم فلزي از رابطة  اين قطعه به

)۳( 2

2
1 mvU 

انرژي  Uسرعت قطعه و  vجرم قطعه،  mکه در آن 
لوژول) کي ٨٥/٣ژول ( ٩٥/٣٨٥١جنبشي آن است که معادل 

 ١٥٠٠وي سواري با جرم عنوان مثال يک خودر به خواهد شد.
انرژي  ٣ ةکيلومتر بر ساعت، طبق رابط ٦٤کيلوگرم و با سرعت 

اما بايد توجه داشت  ؛کيلوژول خواهد داشت ٢٣٥جنبشي معادل 
که ساير قطعات خودرو نيز در کاهش انرژي اعمالي تصادفات به 

عنوان عاملي کمکي براي  انسان نقش مهمي دارند و لذا فوم به
ودرو جهت کاهش ميزان انرژي وارده تلقي ساير قطعات خ

فقط توانايي فوم  ،شود و آنچه در اين مطالعه بررسي شده مي
اما در  ،فلزي آلومينيومي براي جذب انرژي در تصادفات است

واقعيت ساير قطعات خودرو نيز هر يک بخشي از انرژي را جذب 
اي توان با توجه به فضاه نمايند. براي جذب انرژي بيشتر مي مي

در دسترس، ضخامت فوم را افزايش داد يا از فومي با چگالي 
توان از فوم براي  همچنين مي .نسبي بيشتر استفاده نمود

له توانايي ئکه اين مس کردپرکردن ساختارهاي توخالي استفاده 
صورت قابل توجهي  ههاي آلومينيومي را ب جذب انرژي توسط فوم

 ].٤[ دهد افزايش مي

 . مدلسازي قطعة فوالدي٧شکل  دلسازي فوم آلومينيومي. م٦شکل 
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 ]١١. خواص مکانيکي فوالد [٢جدول 
۷۸۷۰  چگالي (کيلوگرم بر متر مکعب)

۲۰۰  مدول االستيسيته (گيگاپاسکال)

۳۳/۰ نسبت پواسان

 تنش تسليم (مگاپاسکال) ۲۵۰

هايي از ساختارهاي پرشده توسط فوم  نمونه ٨در شکل 
بعدي  ها تنش سه شود. نوع المان در اليه ه ميفلزي مشاهد

) در نظر گرفته شده است. همچنين با انجام C3D8R( ٨استاندارد
هاي مختلف اندازة مناسب مش براي هر دو قطعه مقدار  بررسي

دست آمده که اين اندازه نتايج همگرايي را ارائه  متر به ميلي ٤
دو قطعه اين خواهد. دليل يکسان در نظر گرفتن مش براي هر 

ها  است که با توجه به اندازه و شکل يکسان قطعات، نقاط مش
هاي بزرگ نتايج  متقارن بر هم خواهد بود و در تغيير شکل

. ]۱۰[دهد  تري ارائه داده و زمان محاسبه را نيز کاهش مي دقيق
فوم  ةالمان و در الي ٤٧٥٠٠فوالدي  ةها در الي تعداد المان

جهت خالف ن است. حرکت فقط در الما ٣٧٥٠٠آلومينيومي 
جهات مقيد شده  ةگيرد و در بقي صورت مي zراستاي محور 

در نظر گرفته  ٩نوع تماس دو قطعه از نوع برخورد سختاست. 
صورت  تحليل شده است. فوم به ١٠شده و برخورد نيز ديناميکي

مدلسازي  ١١شونده با سخت شوندگي همسانگرد پذير له فوم ضربه
شود  نمايي از دو قطعه مشاهده مي ٩در شکل . ]۱۳[ شده است

با سرعت  zکه در آن قطعه فوالدي در خالف جهت محور 
سمت فوم در حرکت است. حرکت قطعه و فوم در  ذکرشده به
ها محدود شده تا برخورد در راستاي مورد نظر به  ساير جهت

  صورت کامل انجام گيرد.

 . جهت حرکت قطعه فوالدي قبل از برخورد به فوم آلومينيومي٩شکل ]٤فوم فلزي [. نمونه اي از قطعات پرشده با  ٨شکل 

  . بحث و نتايج۵
براي بررسي ميزان و چگونگي جذب انرژي در فوم فلزي 

هاي مختلف قطعة فوالدي در انتهاي  آلومينيومي از سرعت المان
شود. به اين صورت که با آگاه بودن از  زمان برخورد استفاده مي

رم قطعه و سرعت نهايي آن پس از برخورد، ميزان انرژي ج
توان بررسي کرد که آيا  جنبشي آن محاسبه خواهد شد؛ لذا مي

صورت کامل  انرژي برخورد قطعة فوالدي توسط الية فومي به
مشاهده  ١٠گونه که در شکل  جذب شده است يا نه؟ همان

ي با شود، فوم آلومينيومي چون هنوز ساکن است و برخورد مي
آن صورت نگرفته، بدون سرعت است و مقدار عددي سرعت در 

متر بر  ٧/١٧فوالدي نيز مقدار  ةبراي قطع zخالف جهت محور 
. پس از انجام برخورد، فوم دچار تغيير شکل شده و استثانيه 

هاي فوم،  شود. در اين فشردگي سلول سمت داخل فشرده مي به
هاي اطراف خود  ه سلولانرژي را جذب نموده و همچنين آن را ب

دهند که اين موضوع عامل اصلي جذب مناسب  نيز انتقال مي
طور  ها حتي با توجه به وزن سبک آنهاست. همان انرژي در فوم
تنش در برخي نقاط فوم از  ،شود مشاهده مي ١١که در شکل 

توان  مگاپاسکال) فراتر رفته که مي ٢/٢مقدار تنش تسليم آن (
ار فروپاشي شده و وارد ناحيه سوم نمودار ها دچ گفت اين سلول

  اند. کرنش شده - تنش
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 فوالدي و فوم آلومينيومي قبل از برخورد ة. سرعت قطع١٠شکل 
  )z(در خالف جهت محور 

 در فوم آلومينيومي  . توزيع تنش١١شکل 
  پس از برخورد قطعه فوالدي

 . تغيير شکل فوم آلومينيومي١٢شکل 
  د قطعة فوالديپس از برخور

 . سرعت در المان هاي مختلف قطعة فوالدي١٣شکل 
  )zدر انتهاي زمان برخورد (در خالف جهت محور 

نيز تغيير شکل فوم آلومينيومي پس از برخورد  ١٢در شکل 
دليل فروپاشي  شود که فشردگي قسمت مياني آن به مشاهده مي

اي بر ها پس از رسيدن به تنش تسليم مشهود است. سلول
توان انرژي باقيمانده  بررسي ميزان جذب انرژي توسط فوم، مي
هاي  سرعت المان ١٣در قطعه فوالدي را محاسبه کرد. در شکل 

شود  مشاهده مي zمختلف قطعه فوالدي در خالف جهت محور 
متر بر  ٢٧/٠تا  ٢/٠ها تقريباً در محدوده  که سرعت در اين المان

، ٣ ةفوالدي و رابط ةجرم قطعلذا با توجه به  ،باشد ثانيه مي
شود که ميزان انرژي جنبشي اين قطعه تقريباً در  مشاهده مي

 ةباشد. با توجه به مقدار انرژي اولي ژول مي ٨٨/٠الي  ٥/٠بازه 
توان دريافت که فوم آلومينيومي با  اين قطعه قبل از برخورد مي

درصد  ٩٩/٩٩کيلوگرم توانسته است که بيش از  ١جرم تقريبي 
خوبي  ژول) را به ٩٥/٣٨٥١فوالدي ( ةز انرژي برخورد اوليه قطعا

است ميزان انرژي کل و انرژي جنشي در  يگفتن جذب نمايد.

شود که  گيري مي افزار آباکوس نيز اندازه برخورد توسط نرم
گردد، ميزان انرژي  مشاهده مي ١٤طور که در شکل  همان

ژول رسيده است  ٧٢/٠زماني مد نظر به  ةجنبشي در انتهاي باز
که با تقريب خوبي نزديک به محاسبات انرژي جنبشي از طريق 

  باشد. ها مي سرعت المان

  گيري . نتيجه٦
 ٣٩٧/٢٤در اين مقاله، برخورد يک قطعة فوالدي به جرم 

کيلومتر بر ساعت)  ٦٤متر بر ثانيه ( ٧٧/١٧کيلوگرم و با سرعت 
کيلوگرم  ١يبي به يک الية فوم فلزي آلومينيومي با جرم تقر

بررسي شد تا توانايي فوم آلومينيومي مذکور تحليل گردد. اين 
افزار المان محدود  شونده در نرم پذير له صورت ضربه فوم به

آباکوس مدلسازي و قطعة فوالدي به آن برخورد کرده است. 
  نتايج زير از اين مدلسازي حاصل شده است:
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از انرژي وارده درصد  ٩٩/٩٩فوم فلزي آلومينيومي بيش از 
که  کيلوژول) را جذب نمود؛ در حالي ٨٥/٣توسط قطعة فوالدي (

دليل  اين الية فوم جرم ناچيزي دارد و براي استفاده در خودرو به
سبکي آن افزايش جرم چشمگيري در جرم خودرو رخ نخواهد 

هاي آلومينيومي با چگالي بيشتر يا ابعاد  داد. استفاده از فوم
تواند  مختلف خودرو، با افزايش جرمي اندک مي بزرگتر در نواحي

حساب آيد.  عاملي مؤثر در جذب هرچه بهتر انرژي تصادفات به
چنانچه بتوان از فوم فلزي براي پرکردن برخي ساختارهاي 

توان انتظار داشت ميزان جذب  موجود در خودرو استفاده کرد، مي
. با توجه طور چشمگيري افزايش يابد انرژي در اين ساختارها به

باشند، لذا در  هاي فلزي غيرسمي و قابل بازيافت مي به اينکه فوم

توان آنها را نيز همانند ساير قطعات  صورت وقوع تصادف مي
ديده را بازيافت و دوباره از  هاي آسيب خودرو تعويض نمود و فوم

شود جذب انرژي در ساختارهاي  پيشنهاد مي آنها استفاده کرد.
تر قرار گيرد، همچنين  زي مورد بررسي دقيقپرشده با فوم فل

رابطة افزايش چگالي نسبي فوم با ميزان جذب انرژي آن نيز 
تواند موضوعي قابل بررسي باشد. با توجه به اينکه ساخت  مي
هاي فلزي آلومينيومي در چند سال اخير آغاز شده، لذا با  فوم

سب خودرو افزايش توليد اين ماده و استفاده از آن در نواحي منا
در قبال افزايش وزن اندک (و احتماالً افزايش مصرف سوخت) 

تر شدن اين  توان شاهد ايمن در خودروهاي توليد داخل، مي
  خودروها بود.
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